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জিাদের িন্য প্রস্তুজি গ্রণ করা জক ববাবস্থায়আ 
ফরয? 

প্রশ্নঃ 

ক্কান্ী অদমদের মুদে শুদন্জি, জিাদের িন্য আ'োে বা প্রস্তুজি গ্রণ 
করা  ফরি। অমার প্রশ্ন , এজি জক ববাবস্থায়আ ফরয? ন্া ককব 
জিাে চাকাদ ফরয?  

প্রশ্নকারী-মুাম্মাে রাজকব  

উত্তর:  

আ’োে জিাদের পূববলিব। আ’োে বযিীি জিাে ম্ভব ন্য়। িাআ 
জিাদের কয জবধান্, আ’োদেরও ক জবধান্। স্বাভাজবক বস্থায় জিাে 
কযদিু ফরদয ককফায়া, িেন্ আ’োেও ফরদি ককফায়া। পক্ষান্তদর 
জবদল পজরজস্থজি কযমন্ লত্রু অক্রমণ করদ বা আমাম জন্দেবল জেদ 
জিাে কযদিু ফরদি অআন্, িেন্ আ’োেও ফরদি অআন্। 

অল্লা রাব্বু অাজমন্ আরলাে কদরন্, 

واوَ  ََأ عِد ُّ و   َبِِهَع دُّ ْيِلَتُّْرِهبُّون  ِمْنَِرب اِطَالْخ  ٍةَو  ْمَِمْنَقُّو   ْعتُّ اَاْست ط  ْمَم  ل هُّ
ْمَ َي ْعل مُّهُّ ُّ َاّلل   مُّ َت ْعل مُّون هُّ ََل  َدُّونِِهْم َِمْن ِرين  َو آخ  و  كُّْم َو ع دُّ ِ َ-اّلل  

06َاَلنفال:
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“কিামরা কাদফরদের (কমাকাদবা করার) িন্য াধযান্ুযায়ী লজি ও 
পাজি ক াড়ার ে প্রস্তুি রাে, যার দ্বারা কিামরা ভীি-ন্ত্রস্ত করদব 
অল্লার েুলমন্ ও কিামাদের েুলমন্দের এবং ওরা িাড়াও ন্যদের, 

যাদের কিামরা িান্ ন্া। অল্লা ওদের িাদন্ন্।” –ূরা অন্ফা 
(৮) : ৬০ 

আমাম কুরিুবী র. (৬৭১ জ.) বদন্: 

تفسري -وتعلم الفروسية واستعمال األسلحة فرض كفاية وقد يتعني.اهـ  
 8/63القرطيب: 

“শ্বচান্া জলক্ষা করা এবং স্ত্রপাজির বযবার রপ্ত করা ফরদয 

জকফায়া। িদব কেদন্া কেদন্া ফরদয অআন্ দয় যায়।” -িাফীদর 
কুরিুবী: ৮/৩৬ 

িদব আ’োদের জবজভন্ন স্তর ও জবজভন্ন ধরন্ রদয়দি। একিন্ বযজির 
উপর ব ময় বগুদা অবলযক ন্াও দি পাদর। জবস্তাজরি িান্ার 
িন্য জন্দচর ফদিায়াগুদাদি কেেনু্-  

ফদিায়া ন্ং-৩৮. জিাদের িন্য প্রস্তুজি গ্রণ করার হুকুম কী? 
https://fatwaa.org/2020/06/25/1185/  

ফদিায়া ন্ং-১১৬. বিবমান্ কপ্রক্ষাপদি আোদের ফরযজি কীভাদব অোয় 
করব? https://fatwaa.org/2020/10/25/1864/  

وهللا تعاىل أعلم ابلصواب فقط،  

অবু মুাম্মাে অব্দলু্লা অমাজে (উজফয়া অন্হু) 
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